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النفس   ضبط  

 
  أجسادنا في به نشعر أن  يمكن. النفسي بالضغط الشعور كيفية في للتفكير األيام هذه الخيال من   الكثير األمر يتطلب ال
 قد والتي ، بأصواتنا سماعها  يمكننا ، األحيان بعض في. أسرع بشكل القلب ضربات  ومعدل  العضالت توتر في -

. ألطفالنا استجاباتنا في رؤيته ويمكننا. وأقسى أعلى تكون  
 

. . . . .      وباء خالل  سيطرتنا عن خارج تقريبًا شيء  كل  لكن. للتحكم قوية بحاجة نشعر ، الضغط تحت نكون  عندما

. والعقاب والصراخ الضرب إلى يؤدي أن ويمكن ، أطفالنا   على  للسيطرة وحاجتنا  إحباطنا  يوجه قد ، لذا  .COVID-19  

لن تساعدنا ردود الفعل هذه في تحقيق غاياتنا بعيدة المدى. يمكن أن تضربعالقاتنا ، وأن  تخلق الخوف في نفوس 
المؤذي . للسلوك نموذجان نكون و  ، أطفالنا   

 

" . النفس  ضبط " يسمى هذا.  واإلحباط التوتر  مع  التعامل كيفية  تعلم هو  بها القيام يمكننا التي األشياء أهم أحد  
  تعلم إن .   بها نشعر التي والعواطف وتفكيرنا أجسادنا على يؤثر  وكيفالنفسي  ضغطنا إدراك على تنطوي إنها

  العميق التنفس النفس ضبط  طرق أفضل من .  التصرف قبل وجسدنا عقلنا لتهدئة طرق تعلم يعني األحاسيس ضبط
.  الحركةو   
 

  يوم كل  دقائق لبضع  التمرن المفيد من لذا. الغضب أو  باإلحباط نشعر عندما احاسيسنا ضبط  الصعب من   يكون قد
  - أجسامنا تحريك أو/  و  العميقة األنفاس بعض تأخذ أن تذكر  األسهل من  يصبح ، الممارسة مع. العادة هذه لبناء
.  بالضغط نشعر عندما حتى  

 

  وال  ، شيء أي تكلف  وال ، دقائق بضع سوى األنشطة هذه تستغرق  الالنفس  ضبط لممارسة عديدة طرق هناك
.  عادات يصبحوا أن في سيبدأون ، يوم كل مارستهم إذا. مساحة تتطلب  

  
. اإللكتروني  PDEL    موقع علىالنفس  ضبط ألنشطة قصيرة فيديوهات  مقاطع  على العثور يمكنك 
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 مشاركة ضبط النفس 
وكذلك . والتغيرات العديدة التي أحدثها في حياتنا  . COVID-19   بسبب النفسي يشعر معظمنا بالكثير من الضغط

مع ا طوال الوقت ، يمكن أن يكون هناك صراع. غالب ا ما   نفسيا   انضغوطعندما يجب أن يعيش شخصان م . أطفالنا 
ا حق ا. لكن في كل مرة نتجادل فيها ، نتلف عالقتنا قليال . بمرور الوقت ،  ينشأ هذا  الصراع حول أشياء ال تهم كثير 

.   يمكن أن يؤثر ذلك علينا جميع ا  

كشخص بالغ ، من أهم األشياء التي يمكننا القيام بها هو تعلم كيفية ضبط انف سنا عندما نشعر بأننا نشعر باإلحباط أو  
الغضب. عندما نتمكن من تهدئة أنفسنا ، يمكننا التفكير في طريقنا وإيجاد حل للصراع دون الوقوع في صراعات  

. على السلطة  

عندما نتمكن من تنظيم عواطفنا واستجابات جسدنا ، فإن نظامنا العصبي الهادئ والمنظم سيؤثر على الحالة العاطفية  
:   نقوم بذلك عن طريق. واطفهم بأنفسهمألطفالنا وذلك يمكن ان يساعدهم على تنظيم أجسادهم وع  

التواجد مع طفلنا بطريقة هادئة ولطيفة وتعاطفية. االستماع إلى مشاعره وفهمها ، وعدم الحكم عليه  -الحنانتوفير   -
   هنفس، وعدم "إخباره" بإن يهدأ ، وان يكون لطيف حتى يتمكن من ضبط 

 و 
.  على الفهم والتعلم تزويده بالمعلومات لمساعدته - البنية توفير  -

عىل تعلم   -تدريجًيا بمرور الوقت  -هذه العملية هي ما يساعد أطفالنا ". مشاركة ضبط النفس " ُيسىم هذا 
: مشاركة ضبط النفس . تذكر أن مفاتيح  معهمكيفية ضبط احاسيسهم، حتى عندما ال نكون  سنا ،  نف( ضبط أ ١هي

. اإلستجابة لطفلنا بالحنان والبنية( ٢و   
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البعيد  المدى على غاياتنا تحديد
  األطفال جعل  محاولة - المدى  قصيرة غاياتنا  تحقيق   بمحاولة أيامنا   تمتلئ ،  مضى وقت أي  من أكثر اآلن

من. منازلهم في  يبقون  المراهقين  لجعل  ، أنفسهم   يشغلون  األطفال  لجعل ،  المدرسية واجباتهم  على يركزون
. المدى طويلة   التربية غايات  أذهاننا عن تغيب  أن  الصعب  الوقت  هذا في  السهل  

  أن يمكن هذه  الفعل ردود لكن. والمعاقبة والضرب الصراخ   إلى اللجوء  بسهولة يمكننا ،  ذلك يحدث  عندما
  إشارة فهذه ، لديك   التوتر بارتفاع  تشعر  عندما. طفلك   تؤذي  أو وتخيف  بسهولة   أسوأ المجهد الموقف  تجعل

.   المدى بعيدة  غاياتك  على  التركيز  إعادة  من تتمكن حتى  أحاسيسك   ضبط إلى  

.  المسار طول  على طفلك  تقود أنك  تخيل:  الطريقة  بهذه األمر في فكر  ، حسنًا   مهم؟ هذا لماذا
الصعب  من. اآلن  يتخذونها التي   الخطوة  هو رؤيته  يمكنك ما فكل ، أقدامهم   على ركزت إذا

.  وجهتهم  رؤية  يمكنك ل  ألنه إرشادهم  

يمكنك.  طفلك  يذهب  أين  ترى أن  يمكنك ،  ألعلى نظرت  إذا ولكن
.   الكبيرة الصورة رؤية  يمكنك ألنه أكبر بسهولة رحلته  في  توجيهه  

  ل . فقط الطفل أقدام على  التركيز مثل هو الطفل سلوك على  فقط التركيز
التربية  أساس . الطفل يتجه   حيث  الرؤية  نفقد. الكبيرة الصورة  رؤية نستطيع

:   للبدء طريقة  إليك.  طفلك  وجهة رؤية من تتمكن حتى البحث  هو اإليجابية   

: نفسك واسأل المراهقة سن  في طفلك  تخيل  

؟  ي طفل  يكون أن أتمنى   األشخاص  من نوع  أي     • 

بيننا؟ تكون أن آمل  التي العالقة  نوع  ما   • 

:  أطفالك  يكون أن تأمل أنك  المرجح  من ، العالم  أنحاء  جميع في األهل مثل  

النفسية الضغوط إدارة علىين وقادر ينمرن    • 
شخص   أي  إيذاء دون النزاع  حل  علىين قادر وا يكون وان المشاكل  بحلين جيد      • 

ممشاكله مع  إليك وا ويأت بك وايثق   •   أن 

ينومتفائل  ينسعيد واويكون ؛معك واألمان بالثقة  وايشعر  •  أن  

حياته طوال معك قوية معالقته تكون أن    •
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  الستمرار استطعنا   إذا ولكن ،  الحالي الوقت في المدى   قصيرة التحديات من الكثير  نواجه ،  عائالت بصفتنا
  نظهر أن يمكننا .  المدى   بعيدة غاياتنا  تحقيق  نحو للعمل  فرص  إلى  التحديات  هذه تحويل  يمكننا   ، التركيز في

؛  وتفاؤلهم بإنفسهم  وثقتهم بنا ثقتهم بناء  ؛ اآلخرين إيذاء   دون المشاكل وحل التوتر  مع التعامل كيفية ألطفالنا 
.  عالقاتنا وتعزيز  

  الصعب الوقت  هذا  من الخروج على  الجميع ومساعدة  وجهتهم  إلى  أطفالنا  توجيه يمكننا   ، الطريقة  وبهذه
.  مرونة  وأكثر أقوى  



الحنان  توفير  

في معًا حاضرتين تكونا أن يجب . والبنية الحنان هما المدى  بعيدة   غاياتنا تحقيق  على  ستساعدانا التي األدتان
.   الحنان عن سنتحدث  ، هنا.  التحديات   وقت في فقط وليس - أطفالنا  مع تفاعالتنا  جميع  

عندما  . والتفكير والتركيز اإلستماع  يمكننا   ، مرتاحين  نكون عندما . واألمان باألمن نشعر  عندما أفضل نتعلم   كلنا
  في    مع  لنا يحدث ذلك  نرى  أن  يمكننا. خوفنا  سوى شيء أي   على التركيز يصعب ،  الخوف أو  بالقلق نشعر

.  همومنا عدا  ما شيء  أي  على  عقولنا تركيز اآلن الصعب من. البلدان من العديد   COVID-19  جائحة   تفاقم  

.  آخر  شيء  أي  على التركيز عليهم  يصعب ، الخوف أو  بالقلق  يشعرون  عندما. لألطفال  بالنسبة  الشيء  نفس
  للنمو  األطفال يحتاجه  الذي  األمن  وفرأن ي الداخلي  العالم  على. مخيفًا مكانًا فجأة الخارجي   العالم أصبح

. واالزدهار  

. وفهمهم إليهم   واالستماع  والمحبة  باألمان األطفال شعور ضمان يعني وهذا. الحنان  هو األطفال  يحتاجه ما  

  يشعروا لن.  لألطفال آمنة مساحة  نوفر أن  المهم من ، الجميع  لدى اإلجهاد  مستوى  يرتفع عندما ،  الوباء أثناء 
األشياء  من التخلص  أو  ، تجاهلهم  أو  عزلهم مثل" العواقب"  أو المهلة   أو الصفع  مثل  عقوبات استخدمنا   إذا باألمن

.   األوقات هذه  مثل في أهمية أكثر وهو  - باألمان  األطفال إحساس  مفتاح هو الحنان. يحبونها التي   

استخدام يمكننا. البنية هي األخرى األداة. المدى بعيدة غاياتنا تحقيق على تساعدنا القويتان األداتان إحدى هي الحنان
. منضبطة أحاسيسنا تكون  عندما بفعالية األداتان هاتان  

ما هوالحنان؟

التأكد من أن 
طفلنا آمن

التأكد من أن طفلنا 
يشعربأنه محبوب 

مهما كانت 
الظروف

إظهار المحبة 
من خالل 
الكلمات 
واألفعال

التفكير في كيفية 
طفلنا فيتفكير

هذا العمر

Thi التفكير في
اليه يحتاجما 

طفلنا في هذا 
العمر

التفكير في 
شعوركيفية 

طفلنا
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البنية  توفير
جميع في مًعا   حاضرتين تكونا أن يجب والبنية. الحنان هما المدى بعيدة غاياتنا تحقيق على ستساعدانا التي األدتان

. البنية عن سنتحدث ، هنا. التحديات وقت في فقط وليس  - أطفالنا مع تفاعالتنا  

معنا  بهدوء  شخص  يتحدث  عندما نتعلم . نحتاجها  التي   المعلومات لدينا  توفرت إذا   كلنا ننجح أن المرجح من
 اآلخرون  يتحدث عندما  مهارات نكتسب .  القادمة  المرة  في أفضل بعمل  القيام  كيفية لنا ويظهر أخطائنا عن
،  األخطاء على للعقاب  التعرض   نخشى عندما . المشكلة  حل في ويشركونا ،  أسبابهم  ويشرحون ، بلطف  إلينا
.  التعلم فرص  ونفقد المحاولة عن فنتوق  

COVID-19 جائحة عن الناجم  الضغط تحت.تعلمهم مع يتعارض  العقاب  من الخوف. لألطفال الشيء   نفس  

  التي  األشياء  أهم أحد .  تعليمهم من بدًل   أطفالنا  نعاقب  أنفسنا  نجد وقد بالصبر التحلي   في صعوبة نجد  قد
.   معاقبتهم من بدًل  الفهم  على األطفال مساعدة هو بها القيام   يمكننا  

وتطوير والتعلم للفهم  إليها يحتاجون التي المعلومات على  األطفال حصول تضمن إنها .  البنية هي هذه
المشكالت  حل  في والمساهمة مهاراتهم  

األطفال من العديد   يخشى . نعاقبهم   أن ل  ، األطفال  ونّوجه  ندعم  أن جًدا المهم  من ، .COV ID-19 وقت في
يمكننا.  اليقين وعدم التوتر إدارة   يمكننا كيف نريهم  أن إلى   ،نحتاج الداخل في  لذا. الخارج في األزمة من

.   الحنان  من مناخ في معًا  المشكالت وحل واإلستماع  للتحدث مساحة  خلق   خالل  من وثقتهم تعزيزتفاؤلهم  

ما هي البنية؟

إعطاء مبادئ 
توجيهية 

واضحة للسلوك

شرح أسبابنا 
بوضوح

دعم الطفل 
ومساعدته للنجاح

لعب دور القدوة 
اإليجابية

تشجيع اراء الطفل 
الشخصية وأفكاره

حل الُمشِكالت 
معاً 
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وشعورهم األطفال  تفكير طريقة فهم  

ما يحدث، من الصعب علينا أن نفهم .  COVID-19 العالم مكان معقد. لقد أصبح األمر أكثر تعقيًدا بسبب جائحة  
وأن نفرز مشاعرنا ، وأن نتنبأ بما سيحدث بعد ذلك. هذا أصعب على األطفال. ليس لديهم علمنا أو خبرتنا.  

.   واقعيةالال من بمزيد من الخوف وأكثر همبالنسبة لهم ، يمكن لهذا الوضع أن يشعر  

أو" عنيد" أو " سيئ " أنه  نعتقد  قد. سلوكهم مع بالتفاعل ننشغل ما غالبًا ، أطفالنا   مع اليومية  تفاعالتنا في
ليس لكن ،  بشيء إخبارنا  أطفالنا يحاول. ومشاعرنا أفكارنا عن تعبير  ببساطة  هو سلوكنا لكن". كسول"

.  ذلك  لشرح   الكلمات دائًما  لديهم  

يمكننا   ثم. لسلوكهم الحقيقية  األسباب فهم  في نبدأ  ، أطفالنا  عيون خالل من األشياء  إلى   النظر في  بدأنا  إذا
.  والبنية  بالحنان  وتعليمهم وتوجيههم دعمهم  

؟  الصغار ويشعرون األطفال  يفكر كيف  

 مذهلة مهارات اكتسبوا ، األولى السنوات هذه في. الكوكب  هذا على فقط سنوات بضع الصغار األطفال عاش لقد

 والحزن الحب عن والتعبير  واللعب والقفز والركض والمشي التحدث كيفية يتعلمون. المعرفة من تصدق ال وكمية

.  والغضب  

 ال  إنهم. به يشعرون ما كل لشرح كلمات اآلن حتى  لديهم ليس.  للغاية محدودة تزال ال  ومعرفتهم مهاراتهم لكن

 التفكير  يمكنهم لذا ، اآلن حتى الزمن يفهمون ال   إنهم.  الوباء هو ما أو المرض  أو الخطر اآلن حتى يفهمون

  ، أصدقائهم مع اللعب يمكنهم ال  لماذا يفهموا أن  عليهم الصعب من. األبد إلى سيستمر اآلن يحدث ما أن في

.  توالتشت والتعب بالقلق  والديهم يشعر  لماذا  أو ، أجدادهم رؤية يمكنهم ال  ولماذا  

. والخوف اإلحباط  إلى الوضع هذا يؤدي أن يمكن  
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 اإلحباط 

 طريقة أهم هو  اللعب ، الواقع في. واللعب الجري إلى  بحاجة إنهم. جدًا عالية طاقة بمستويات الصغار األطفال يتمتع

في اللعب يستطيعون ال عندما. آخرين أطفال مع للعب ويحتاجون ،  لطاقتهم منفذ إلى  بحاجة إنهم. للتعلم  لهم بالنسبة

.  الشديد باإلحباط يشعروا أن يمكن ، األصدقاء مع أو  الخارج  

 الصغار األطفال يعبر ، مشاعرهم للتعبيرعن اآلن حتى كلمات يملكون ال  ألنهم 

 أو ، غضب نوبات أنه على اإلحباط يظهر قد. أفعالهم خالل من به يشعرون عما

 هو بل  ،" سيئًا سلوًكا" ليس هذا. بأقدامهم األرض  ضرب أو ،!" ال " صراخ

.  اإلحباط عن للتعبير للطفل الوحيدة  الطريقة  

  بالخارج  اللعب كان لماذا الصغار األطفال  يفهم ال . فقط سوءا األمور تزيد العقوبة

  فجأة حذرين يكونوا أن يجب لماذا أو. به يُسمح ال  اآلن و ، قصيرة فترة منذ جيدًا

  إلغاء  تم لماذا أو. للعالج مااًل  فجأة آباؤهم يملك ال  لماذا أو.  والعطس السعال بشأن

. وإحباطهم ذاءهميإ من يزيد فقط  العقاب.  ميالدهم عيد احتفال  

  الفهم على األطفال مساعدة هي مهمتنا فإن ، األزمة هذه خالل نتحرك بينما

  فرصتنا أيًضا إنها. إحباطنا إدارة يمكننا كيف لهم لنظهر  فرصتنا هي هذه. والتعلم

 أن  إدراك في الصغار األطفال يبدأ عندما. مشاعرهم تسمية خالل من مشاعرهم على التعرف على لمساعدتهم

  هذا أن تذكر فقط. ضبطها كيفية تعلم في البدء يمكنهم ، أيًضا المشاعر  بهذه نشعر وأننا طبيعية مشاعرهم

.  مشاهدتنا خالل من بذلك القيام  كيفية يتعلمون وأنهم -   وقتًا يستغرق  

الخوف 
  ال  فإنهم  ، لذا. المال ماهية يفهمون ال  إنهم. العالم عمل كيفية في للغاية  محدودة خبرة  لديهم الصغار األطفال

 يرون. والطعام والسكن الوظائف فقدان بشأن مخاوفنا عن نتحدث يسمعوننا. فجأة والديهم قلق سبب يعرفون

 ال . العنف حتى أو ، والديهم بين الجدل من المزيد يرون قد. أصواتنا في ويسمعونه وجوهنا في قلقنا

.  للغاية خائفين يصبحون  لذلك ، ذلك فهم يستطيعون  

  ، التلفزيون  شاشة على المخيفة الصور فقط يرون  إنهم. الموت أو الفيروس ماهية الصغار األطفال يفهم ال 

 أو نمرض  ال  حتى الناس عن االبتعاد عن نتحدثا يسمعونن. أفعالنا ردود ويرون ، الوفيات عدد ويسمعون

إذا. يموتوا وحتى بالمرض   الناس يصيبوا أن يمكن  أنهم نقول يسمعوننا. األشياء لمس من خوفنا يرون. نموت

. ه موت في تسبَّبوا  أنهم يعتقدون فقد ، منهم قريب شخص  مات  

 خائفون البالغين  معظم ، الواقع في. الطبية العلوم يفهمون ال  ألنهم لألطفال مرعبًا وقتًا هذا يكون أن يمكن

.  أيًضا ذلك فهموني ال  ألنهم  
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 على قادرون أنهم نعتقد الذين أولئك من الطمأنينة طلبل  نسعى ، خائفين نكون عندما

 منا يريدون ال  قد. عنا التخلي يريدون وال  بنا يَتََمسَّكُونَ  قد. أيًضا ذلك األطفال يفعل. حمايتنا

.  سالمتهم  على الحفاظ منا يطلبون. نتركهم أن  

  صعوبة اونواجه ، جسديًا نمرض  أن  يمكننا  ، قلقنا أسباب على السيطرة نستطيع ال  عندما

 يصابون قد. أيًضا لألطفال هذا يحدث. المعتاد من أكبر بسهولة اوننزعج  ، النوم في

  يكونوا أن يخشون ألنهم الفراش  إلى الذهاب يرفضون قد. المعدة في آالم أو بالصداع 

الكوابيس؛ يرون قد أو ؛ حملهم  إلى ويحتاجون الليل في يستيقظون  ؛أو الظالم في بمفردهم

. نومهم ء أثناالسرير ونبيرط أو  

  زمنية لفترة لعب بدون بهدوء  يجلس أن الطفل إجبار وأ  ، مؤخرته علىباليد  الطفل ضرب مثل ، العقوبة

د مكان في معينة   من. منا يخاف  ستجعله ألنها خوفه من ستزيد ،منه يحبها التي األشياء خذأ  أو ،له ُحد ِّ

ومطمئنة مستقرة منارة نكون أن يجب. معنا باألمان أطفالنا شعور لضمان جهدنا قصارى نبذل أن الضروري

.  لهم حماة نحن. والبنية الحنان توفير خالل من  بنا  ثقتهم  على نحافظ أن  يجب. العاصفة هذه في وبإستمرار  

؟  ويشعرون اربكال األطفال  يفكر كيف  

يتعلمون   إنهم. معقدة اجتماعية  شبكات المدرسة إلى يذهبون الذين األطفال بنى  

  وكيف ، األقران صراع  مع التعامل  وكيفية ، أسرهم  خارج العالقات بناء يتم كيف

  األصدقاء من قليل عدد لديهم يكون أن المحتمل من. الصداقات تنتهي أن يمكن

.  أصدقائهم على يعتمدون. وأحالمهم وآمالهم ومخاوفهم قلقهم يشاركونهم الذين المقربين

.  عليهم أصدقاؤهم ويعتمد  

  COVID-19    جائحة خاللالجسدي   لتباعدل  والعاجلة المفاجئة الحاجة أدت 

فقدوا وقد. حياتهم في للغاية المهم االجتماعي االتصال  فقدوا لقد. بشدة ألطفالنا االجتماعية العوالم تعطيل إلى

. عائالتهم عن بعيدًا ،  أصدقائهم مع يقضونه الذي الخاص  الوقت  

المعلمون  يعد ، األطفال من للعديد بالنسبة. المعلمين مع االتصال فقدان أيًضا يعني المدرسة عن االنفصال

 وأفكارهم  عن والتعبير للتحدث لألطفال آمنة مساحات  أنشأوا الذين المعلمون. حياتهم في مهمين أشخاًصا

. يُْفتَقَدون بشدة سوف"  المدرسة وقت بعد وقت قضاء " 

. يدشد حزن  بمثابة الخسائر هذه تعتبر  ، األطفال من للعديد بالنسبة  

هذا يحدث أن يمكن ، األطفال لبعض  بالنسبة.   السَّعادة عدم  بإظهار  الشديد حزنهم نع األطفال بعض  يعبر

  مع أقل بشكل يتفاعلون أو كثيًرا يبكون قد. متأخر بشكل يستجيبون  قد ، لآلخرين  بالنسبة. الفور على
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 في صعوبة ويجدون كثيًرا ينامون قد. ينحزين مجرد ، بمفردهم الوقت من الكثير يقضون قد. عائالتهم

.  الصباح في االستيقاظ  

  . قلوبهم في بالكسر يشعرون قد. عليهم يضغط وزن وكأنه حزنهم يبدو قد

البعد يقاومون  قد. المزاج تقلب أو السريع باإلنفعال تكون قد. كغضب حزنهم عن األطفالبعض  يعبرقد  بينما

نصيحتنا .   ضد أصدقائهم للقاء ويخرجون ، الجسدي  

 ، صغاراً  يزالون ال  إنهم.  عقب على رأساً  فجأة انقلبت األطفال عوالم أن  على عالمات هي السلوكيات هذه كل

.  تنتهي عندما صداقاتهم من تبقى ما أو  -  ستنتهي متى يعرفون ال  إنهم. قبل من هذا مثل شيء  أي يعيشوا لم

.  ومعلميهم أصدقائهم صحة بشأن قلقون إنهم  

سالمتهم على قوي تأثير االجتماعية للعزلة يكون قد. ومؤلمة وجسيمة مفاجئة خسائر من يعانون إنهم

.  العاطفية  

بأننا يشعرون األطفال يجعل فقط هذا. القيمة العناصر من غيرها أو واتفاله  سحب مثل العقوبات تساعد لن

، كآباء. شيء أي من أكثر التواصل إلى بحاجة إنهم.  أكثر أصدقائهم سيفتقدون لذلك ، به يمرون ما نفهم ال 

:  ثم ومن استجاباتنا ضبط إلى نحتاج  

البعيد المدى على غاياتنا على التركيز  

و ، والدعم للسالمة أماكن هي منازلهم أن من التأكد  

. أصدقائهم مع مفيد بشكل للتواصل  طرق إليجاد معهم المشكلة حل 

.  داخلهم تستعر عاصفة وكأنه يبدو عميق عاطفي اضطراب من المدرسة سن في األطفال من العديد يعاني

والبنية بالحنان ذلك نفعل. الصعبة األوقات هذه خالل وتوجيههم العاصفة خالل آمن  بمنفذ تزويدهم هي مهمتنا

. 

ويشعرون ؟ المراهقون يفكر كيف  

خطط وضع حول عوالمهم تدور.  شديدة االجتماعي للتواصل حاجتهم. حياتهم جوهر هي المراهقين صداقات

. وأحزانهم أفراحهم تهمومشارك أصدقائهم مع المدى وطويلة قصيرة  
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ر يكتشفون إنهم. الفن أو العلوم أو  الموسيقى أو الرياضة مثل بأشياء شغفًا أيًضا المراهقين من العديد طو   

.   وهوياتهم واهتماماتهم مواهبهم  

COVID-19 يبقوا أن المتوقع من .إنذار  سابق دون المراهقين حياة قطعت    

.  منازلهم خارج موجود عالمهم من الكثير ولكن -  الوقت طوال منازلهم في

. هملهيم من وغيرهم ومدربيهم ومعلميهم أصدقائهم عن منفصلون إنهم

 معامل أو القدم كرة مالعب مثل أشياء  إلى الوصول إمكانية لديهم ليس

 التي األماكن يفتقدون إنهم. الفنية األدوات أو الموسيقية اآلالت  أو العلوم

و ، واآلخرين أنفسهم على ويتعرفون ، الحب في ويقعون ، فيها يتواصلون  

.  وخصوصيتهم استقالليتهم ويفقدون ، والعزلة اليقين عدم من حالة في يعيشون ، فجأة. قيمهم اكتشاف  

  أو تعليمهم أجل من يدخرون كانوا ربما. الوباء بسبب وظائف لديهم الذين المراهقين من العديد وسيفقدهم

 أن يشعرون قد. للعائلة المالية الشؤون في يساهمون كانوا ربما أو  -  لهم مهم آخر  شيء أي أو سفرهم

.  دمرت قد أحالمهم وأن ، خطر في مستقبلهم  

  أو يتخرجون الذين  أولئك. وداًعا قول أو إغالق دون ، المدرسة إلى الذهاب عن فجأة الطالب سيتوقف

  من للعديد  بالنسبة . لسنوات  إليها يتطلعون كانوا التي االحتفاالت سيفتقدون أخرى معالم إلى يصلون

 يشعرون أو ، العديدة الخسائر بسبب هذه يحزنون قد. عاطفي اضطراب إلى الوضع هذا سيؤدي ، المراهقين

باالستياء يشعرون قد. فجأة عليهم المفروضة الضوابط عن يتراجعون أو ، الخصوصية نقص   بسبب  باإلحباط

.  بديلين معلمين والديهم وجعل ، مؤقتة مدارس إلى منازلهم تحويل من  

هذا كل. االجتماعي التواصل وسائل على يوم كل  عديدة ساعات قضاء خالل من لالتصال  حاجتهم يمألون قد

. والصراع  والغضب المقاومة إلى يؤدي أن يمكن  

الجزء ألن وذلك. سيئ شيء  أي لهم يحدث أن يمكن ال  أنهأي   ، منيعون بأنهم المراهقون يشعر أن الشائع من 

 يصابون  قد أنهم تماًما المراهقين من العديد يفهم ال . بعد بالكامل تطويره يتم لم المخاطر  يقي م  الذي الدماغ  من

 من االجتماعي للتواصل  االحتياجات هذه تلبية يحاولون قد. بالمرض  اآلخرين يصيبون  قد أنهم أو -  بالمرض 

.  الجسدي التباعد  نصيحة تجاهل  أو أصدقائهم  مقابلة خالل  

  فهم على القدرة وعدم ستقالللل  للغاية القوية االحتياجات من مزيج إنه.  أنانية أو سيئًا سلوًكا ليس هذا

.  بالكامل المخاطر  
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دُمعين  مكان مغادرة أو التحرك حرية من الحد]   التأريض  أو بالضرب للمعاقبة  بالحاجة الوالدان يشعر قد ُحد ِّ

ن  األمور يزيد وسوف. ينجح ال  العقاب لكن. منهم األشياء أخذ مثل" عواقب" فرض  أو[  الوالدان  قِّبل مِّ

  يخلق هذا. عليهم وبالسيطرة عليهم الحكم ويُساء  فهمهم يُساء بأنه يشعرون ، المراهقون يُعاقب عندما.ً سوءا

.الصراع   حدة من ويزيد والديهم ضد استياء  

  ،  المراهق  ابنك مع تتفاعل نفسك تجد عندما. التكيُّف يحاول والجميع ، العائالت  لجميع صعبة أوقات هذه

 على والصراعات الحجج  إلى باستمرار تنجذب أن السهل من. نظره وجهة من الموقف تفهم أن أواًل  حاول

هذا خالل سليمة تبقى وان ، المراهق إبنك مع عالقتك حماية هو يهم  ما. حقًا  تهم ال  التي  األشياء حول السلطة

.  بعصال الوقت  

 من وعالقاتنا تفكيرهم على يؤثر أن يمكن المتزايد  العالمي اإلجهاد من الوقت  هذا في أطفالنا مع ناتفاعل يةكيف

  وأدرنا ، المراهقين  لدى  القوة  نقاط من واستفدنا ، المدى بعيدة غاياتنا على أعيننا أبقينا  إذا.  الحياة أجل

  يواجهونها التي للمشاكل حلول  إيجاد في المراهقين  مساعدة يمكننا ، والبنية الحنان  قدَّمناو الخاصة عواطفنا

.  بعيد ل  لمستقب عالقاتنا وتعزيز قدراتهم ببناء سنقوم ، نفسه الوقت في. اليوم  
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كّلاالمشّحلّ 

بدالً من المعاقبة ، قمنا بتجميع . نحن نعتبر الصراع مشكلة يجب حلها ، (PDEP)  في التربية اإليجابية في حياة األهل اليومية

. مًعا للتفكير في طريقنا من خالل المشكلة   PDEP   جميع أجزاء نموذج

نا. سواء كان األمر يتعلق ببناء منزل أو تربية األطفال ، لحل أي مشكلة ، نحتاج إلى البدء  نفسضبط أ  -أواًل 
بعقل هادئ. من الصعب إيجاد حلول عندما نكون منزعجين أو غاضبين أو محبطين. لذا ، فإن الخطوة  

مشاعرنا وجسدنا   . كبالغين ، نحتاج إلى تهدئة ضبط أنفسنااألولى في حل مشكلة مثل الصراع مع الطفل هي 
.  ، حتى يتسنى ألذهاننا التفكير قبل أن نتعامل مع المشكلة مع أطفالنا   

القيام به في البداية. يتطلب الممارسة. قد يكون من المفيد التفكير في هذه المشاعر من التوتر   السَّهلهذا ليس من 
والضغط النفسي كما لو كانت إشارة مرور. يشبه توتر الجسم ، والتنفس الضحل ، ومعدل ضربات القلب السريع ،  

. المتابعةوهي إشارة لإلبطاء ، للتنفس وإرخاء الجسم قبل  - الضوء األصفر -والغضب   

مهارة يمكن تعلمها. بمجرد أن نعرف كيف نفعل ذلك ألنفسنا ، فإن وجودنا الهادئ وفهم الكلمات يمكن   ضبط النفس
)انظر أدناه( ، لذلك يمكننا  مشاركةّضبطّالنفسّّهذه من خاللو لحياة ل مهمة جداً   أن يساعد طفلنا على تعلم مهارة
. بعد ذلكمًعا التفكير في ما يجب القيام به   

تحويل تركيزنا من .  بعيدة المدى نسترشد بغايات  PDEP . فيالبعيدّالمدىعلىّغاياتكّتحديدّزّعلىّّيركالتّّ-ثمّّ  

كّلاحلّالمش  

 توفير البنية  توفير الحنان

مشاركة ضبط  
 النفس

 ضبط النفس

فهم كيف يفكر األطفال  
 ويشعرون

تحديد غاياتنا على المدى 
 البعيد 
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المدى يسحبنا من الصراع على السلطة. إنه يذكرنا بما نحاول تحقيقه كآباء ، وما   بعيدةإلى رؤيتنا المباشر الصراع 
رعين في التعامل مع التوتر وأن يكونوا  نريد تصميمه ألطفالنا. على سبيل المثال ، قد نرغب في أن يكون أطفالنا با

، فإنه يساعد على توجيه   محللين جيدين للمشكالت  بدون إيذاء اآلخرين. عندما نضع هذه الرؤية في أذهاننا
.استجاباتنا  

PDEP ، نسأل أنفسنا ، ما الذي قد يفكر فيه طفلنا ويشعر به؟  . فيّمنّخاللّعيونّالطفّلّالنظرّللموقّفّ-ثمّ

 .

"

 ،

.

رأنفسنا بعمر الطفل ومستوى فھمھ. ربما لم یكن لدى الطفل مفھوم الوقت حتى اآلن. أو ربما تفتقد مراھقة  ُنذكِّ
صدیقاتھا. إذا اعتبرنا أن سلوكھم "سیئ" ، فإننا نشعر بالحاجة لمعاقبتھم عن طریق الضرب أو  وقف نشاطھم أو  

التخلص من األشیاء التي یحبونھا. تذكر أن سلوكھم  - تماًما مثل سلوكنا -  ھو تعبیر عن أفكارھم ومشاعرھم. عندما   
ا  نرى الموقف من خالل عیون طفلنا ، یمكن أن یبدو مختلًفا تماًم

ا   ثم - ُمشاركة طفلك في ضبط نفسھ من خالل توفیر الحنان والبنیة . لحلالمشكلة مًع
عندما یكون نظامنا العصبي ھادًئا ومنظًما ، فإن ھذا یساعد طفلنا على تھدئة استجابتھ للضغط النفسي. یسمى ھذا 

الضبط المشترك" ألننا ننظم أنفسنا مًعا. نحن نساعد طفلنا على تعلم ضبط أحاسیسھ من خالل توفیر الحنان والبنیة 
.  

إن توفیر الحنان  یعني ضمان شعور طفلنا باألم ن  واألمان وعدم الخوف. ھذا یساعده على تھدئة نظامھ العصبي  
م.   مما یسھل علیھ التعلٌّ

توفیر البنیة  " التدعیم " یعني تعلیمھم بالمعلومات والتوجیھ والدعم. نحن نستمع إلى وجھة نظرھم ونقدم معلومات   
وتفسیرات واضحة بطریقة یفھمونھا وھذا سیساعدھم على التعلم 

 حل المشكالت عبر المراحل الُعَمریة 
یعتمد األطفال بشكل كامل على آبائھم في ضبط أنفسھم  . من   خالل حملھم وھزھم والتحدث بصوت ھادئ ، یساعد  

. مشاكلهم لهم حل ِّ ن واألمان. يعتمد األطفال بشكل كامل على البالغين في اآلباء أطفالهم على الشعور باألم   

،
   .

 .

مع تقدم األطفال في العمر وتكوین خبرة أكبر في ضبط األحاسیس ، سیبدأون في حل المشكالت معنا. بینما نمضي  
في ھذه العملیة مًعا على مِر ّ السنین ، سیصبحون أفضل وأفضل في ضبط أنفسھم ، والتفكیر في غایات بعیدة المدى 

و عكس  ما یفكرون  ویشعرون بھ ، وإیجاد طرق لحل المشاكل دون إیذاء اآلخرین

تذكر . كل صراع فرید وكذلك كل طفل. ولكن یمكن حل كل صراع باستخدام ھذا النھج - ألنھ یركز عقولنا على ما   
نرید أن نمثلھ لطفلنا

http://www.positivedisciplineeveryday.com/
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